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H??ng d?n này d?a trên Ubuntu server 12.x. Thông tin thêm vui lòng tham kh?o:
https://help.ubuntu.com/.

1. Sao chép t?p Ch?ng ch? lên máy ch? c?a b?n.
T?i v? ch?ng ch? Trung Gian [Intermediate (nhacungcap.crt)] và SSL c?a
b?n (ten_mien_cua_ban.crt) t? MaxServer, sau ?ó t?i lên máy ch? c?a
b?n. Phân quy?n Ch? ??c cho tài kho?n ROOT.
2. Tìm t?p c?u hình Apache ?? ch?nh s?a
T?p c?u hình Apache cho website c?a b?n th??ng ???c tìm th?y t?i ??a
ch? /etc/apache2/sites-enabled/ten_mien_cua_ban. n?u không th? tìm
th?y t?i v? trí này, b?n c?n ch?y l?nh sudo a2ensite
ten_mien_cua_ban.
N?u b?n m? t?p b?ng trình ch?nh s?a v?n b?n, b?n s? có th? tìm các kh?i
ch?a cài ??t Apache.
3. Xác ??nh kh?i SSL ?? c?u hình
N?u b?n c?n truy c?p trang web c?a mình thông qua c? k?t n?i an toàn
(https) và không an toàn (http), b?n s? c?n 2 t?p tin
t?i /etc/apache2/sites-enabled/. M?t cho c?ng 80 và m?t cho c?ng 443.

C?u hình nh? miêu t? ? b??c 4.
N?u b?n ch? c?n trang web c?a b?n ???c truy c?p an toàn, hãy ??nh c?u
hình máy ch? ?o hi?n t?i cho SSL nh? ???c mô t? trong b??c 4.
4. C?u hình kh?i .

<VirtualHost 192.168.0.1:443>DocumentRoot /var/www/SSLEngi
ne onSSLCertificateFile /path/to/ten_mien_cua_ban.crtSSLCe
rtificateKeyFile /path/to/private.keySSLCertificateChainFi
le /path/to/chung_chi_trung_gian.crt</VirtualHost>

N?u ch? th? SSLCertificateChainFile không ho?t ??ng, thay b?ng
ch? th? SSLCACertificateFile.
5. Ki?m th? c?u hình Apache tr??c khi kh?i ??ng l?i
B??c quan tr?ng, vì Apache s? không kh?i ??ng l?i ???c khi cú pháp trong
t?p c?u hình b? sai

apachectl configtest

6. Kh?i ??ng l?i Apache
apachectl stop apachectl start
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